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MÚSICA // CICLE

Angelika Kirchslager obre a BCN la Schubertíada 

MARTA CERVERA

La mezzosoprano austríaca Angelika Kirchslager, una gran veu internacional que encara no ha trepitjat
el Liceu, obrirà aquesta nit (21.00 hores) la 8a Schubertíada de L'Illa amb un repertori de lied eclèctic.
S'hi inclouen peces de Brahms i de Grieg; Canzonettas anglaises, de Haydn; Banalités, de Poulenc, i
obres de Liszt. "És la primera vegada que interpreto una selecció com aquesta. No sé com
reaccionarà el públic però a mi m'encanta la varietat i la diferència d'estils. Cantar només
Schubert seria avorrit", va dir ahir Kirchslager, que actua per tercer cop amb el cicle que organitza
Jordi Roch.
La cantant, que l'any 2002 va protagonitzar l'estrena mundial de l'òpera Sophie's choice, de Nicholas
Maw, al Covent Garden, prepara dos debuts importants. L'any 2006, s'estrenarà com a Mélissande a
Salzburg, i el 2007 cantarà Carmen al Covent Garden. "És bo alternar la grandesa dels muntatges
operístics amb la intimitat i el recolliment del lied". Ella intenta mantenir-se al marge de tot el que
envolta l'òpera: "No em fa res passar desapercebuda".
La Schubertíada oferirà tres actuacions més a L'Illa fins al maig. Amb la idea de donar a conèixer
intèrprets prometedors, el festival presentarà la soprano madrilenya Sylvia Schwartz (8 de març) i el
grup de corda francès Quartet Ebène (10 de maig). L'actuació de Lieder Càmera, amb el pianista
Francisco Poyato (26 d'abril), tancarà el cicle.
A diferència de la Schubertíada, un festival per a la immensa minoria que es manté, Lírica de Barcelona
desapareix. "Quan vam començar no hi havia tanta oferta. Avui, la gent que vol música ja té els
seus abonaments", va dir ahir Fernando Sans, ànima de la mostra. A partir d'ara faran un únic concert
a l'any. El 2005 tindrà com a protagonista Juan Diego Flórez. El tenor peruà oferirà un recital el 7 de
març al Palau de la Música.
El Festival del Mil.lenni va anunciar ahir la cancel.lació del recital del tenor Aquiles Machado, previst per
al 3 de març. Fa uns dies la mostra va anul.lar un concert d'Isabel Rey i Joan Pons.
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